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trasa tramvaj/trolejbus/autobus

trasa pěší chůze

zastávka/konečná zastávka

název zastávky

dlouhodobá výluka

nemocnice

nákupní centrum

nádraží (vlak)

letiště (Airport – Flughafen)

Názvy zastávek v centru města

Hlavní nádraží – Main Railway Station – Hauptbahnhof

Výstaviště – hlavní vstup (Fairground – Messe)

Křížkovského

Mendlovo náměstí

Konečného náměstí

Obilní trh

Náměstí Míru

Plánek a jeho podoba je vlastnictvím společnosti Bus Ticket, s.r.o. Plánek byl vytvořen pro informativní účely

zákazníků a nemá nic společného s oficiálními informačními prospekty TIC BRNO, p.o. nebo statutárního

města Brna. Plánek byl vytvořen za pomocí mapového podkladu openstreetmap.org. Zneužití se trestá.

Úvoz

Mendel

Museum

E76

E76Letiště 

Tuřany

E76

Bus Ticket, s.r.o.
prodej jízdenek s komplexním servisem

Tel.: +420 607 117 742

Web: luxus-bus.eu
Email: busticket@luxus-bus.eu



Arboretum MENDELU
tř. Gen. Píky 1, 602 00 Brno-Královo Pole

Mimo výstavy: Po-Pá 7-15 h 

Dospělí 60 Kč          Děti, Studenti, Senioři 40 Kč

Vstup umožněn po zazvonění na brance.

Vstupné se platí v kanceláři v prvním patře

hlavní budovy.
Botanická zahrada a arboretum je výukové a účelové

zařízení Mendelovy Univerzity v Brně rozkládající se

na ploše 11 ha. Sbírky arboreta zahrnují na 4 000

taxonů orchidejí, 300 taxonů tillandsií, 2 000 trvalek,

350 kultivarů velkokvětých kosatců, 500 skalniček

a 4 000 taxonů dřevin.

Bobová dráha Mariánské údolí
Mariánské údolí 2169/3, 628 00 Brno-Líšeň

Po-Ne 10-18 h

Dospělí 60 Kč/1 jízda               Děti 50 Kč/1 jízda

Při zakoupení jízdenky na více jízd – sleva.

5 jízd 250 / 200 Kč 10 jízd 450 / 350 Kč

Bobová dráha u mlýna v Mariánském údolí má

největší převýšení v České republice. Celková délka

tratě je 1 021 m. Dráha je bezpečná – jezdec je

připoután bezpečnostními pásy jako v autě. Sám si

brzdí a navíc má bob elektromagnetické brzdy, které

se aktivují při vyšší rychlosti.

Botanická zahrada
Kotlářská 2, 611 37 Brno-střed

říjen-březen Po-Ne 9-15 h

duben-září   Po-Ne 9-17 h

Dospělí 80 Kč          Děti, Studenti, Senioři 40 Kč

U vchodu do skleníku, pod točitým schodištěm

na střešní zahradu, je třeba zazvonit na zvonek

a počkat na službu, která otevře a prodá

vstupenky do skleníku. V odpoledních

hodinách může být služba na zahradě.

Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty

Masarykovy univerzity v Brně je otevřena celoročně,

venkovní expozice jsou volně přístupné, do skleníků

je vstup zpoplatněn. Ve sklenících jsou mluvící panely

s výkladem v českém a anglickém jazyce.

Hrad Veveří
664 71 Veverská Bítýška-Brno-Bystrc

duben, říjen   víkendy + státní svátky   9-17 h

květen-září          (mimo pondělky)       9-18 h

Areál hradu Veveří                               30 / 30 Kč

Reprezentační místnosti                    80 / 120 Kč

1. patra paláce                       zlevněné / základní

Stavebně historický vývoj hradu     130 / 180 Kč
Hrad Veveří se nachází na západě brněnské městské

části Bystrc, zhruba 12 kilometrů od Brna na

skalnatém ostrohu nad Brněnskou přehradou.

Komplex je jeden z nejrozsáhlejších a nejstarších

hradních areálů v České republice. Od roku 1964 je

hrad chráněn jako kulturní památka.

Otevřená zahrada
Údolní 33, 602 00 Brno-střed

Po-Ne 10-17 h 

Vstupné dobrovolné

– napomáhá údržbě zahrady

Otevřená zahrada v samém centru Brna je ideálním

místem pro odpočinek, vzdělání i zábavu. Přijďte se

toulat zahradami nebo si s dětmi zahrát hry na

interaktivních stanovištích, která vysvětlují přírodní

zákony. Naše malá městská farma je obklopená

kouzelnou bylinkovou a užitkovou zahradou.

Chováme ovce, králíky, slepice a včely.

Výstaviště Brno
Výstaviště 405/1, 603 00 Brno-střed

Otevřeno dle jednotlivých výstav

Program: luxus-bus.eu/calendar

bvv.cz/kalendar-veletrhu-a-vystav/

Vstupné individuální dle jednotlivých akcí

Brněnské výstaviště je český výstavní areál,

rozkládající se na levém břehu řeky Svratky v městské

části Brno-střed, v katastrálním území Pisárky.

Vlastníkem areálu je společnost Veletrhy Brno, která

zde celoročně provozuje veletrhy, výstavy, přehlídky,

koncerty a různé další akce. V současné době je areál

výstaviště chráněn jako kulturní památka.

Obora Holedná
Žebětínská, 623 00 Brno-Žebětín

Vstup přes branku u zastávky Stará dálnice

nebo Kohoutovice, hájenka (linka 50 nebo 52).

Pokud přijíždíte autem využijte parkoviště

nedaleko zastávky Stará dálnice.

Otevřeno denně 24 h, vstup zdarma.

V oboře Holedná se nachází několik jezírek, malá

obora s divokými prasaty a několik odpočinkových

altánů. Obora zaujímá plochu 327 ha. Při klidném

pohybu skrze listnatý les zde mohou návštěvníci

spatřit nejenom muflony, daňky a jeleny, ale i rozličné

druhy ptáků. Ve vodních nádržích se usadili i kachny,

ryby a obojživelníci. Oborou prochází tři turistické

značky: modrá, žlutá a zelená.

VIDA!
Křížkovského 554/12, 603 00 Brno

Po      9-14 h             Út-Pá 9-18 h

So-Ne 10-18 h

Dospělí 230 Kč      Děti, Studenti, Senioři 130 Kč

VIDA! je zábavní vědecký park u brněnského

výstaviště a je úplně pro všechny. Možná batolata si

to tu úplně neužijí, ale jinak se u nás zabaví každý.

A ještě se i něco dozví!

Židovský hřbitov
Nezamyslova 27, 615 00 Brno

duben-říjen  9-17 h, Pá 9-16 h

listopad-březen 9-16 h, Pá 9-15 h

v soboty a hlavní židovské svátky zavřeno

zdarma

Mendelovo muzeum
Mendlovo nám. 1a, 603 00 Brno-střed

duben-říjen        10-18 h

listopad-březen  10-17 h

Dospělí 60 Kč          Děti, Studenti, Senioři 40 Kč

Mendelovo muzeum navazuje na odkaz G. J. Mendela

a je místem setkávání odborníků i místem, kde jsou

výsledky vědy a výzkumu prezentovány široké

veřejnosti. V rámci muzea je pořádána řada

přednášek a to hlavně z oblasti genetiky, ale i dalších

oborů. Pro širokou veřejnost pořádáme také

každoročně přednášky v rámci Dne vzácných

onemocnění. Vydáváme řadu odborných knih.

Technické muzeum Brno
Purkyňova 2950/105, 612 00 Brno-Královo Pole

Út-Pá    9-17 h

So-Ne 10-18 h 

Dospělí 130 Kč Děti, Studenti, Senioři 70 Kč

Muzeum se zabývá dokumentací vývoje vědy

a techniky a průmyslové výroby v širokém rozsahu

téměř tří desítek oborů – počínaje řemeslnou

výrobou a konče moderní výpočetní technikou.

Nejlépe se k muzeu dostanete linkou

12 > Technologický park na zastávce Technické

muzeum.

Zoo Brno
U Zoologické zahrady 46, 635 00 Brno

listopad-únor 9-16 h            březen, říjen 9-17 h

duben-září      9-18 h

sezónní vstupné (III.-XX.)                   90 / 120 Kč

mimosezónní vstupné (XXI.-II.)      70 / 100 Kč
Zoo Brno je zoologická zahrada v severozápadní části

statutárního města Brna v městské části Brno-Bystrc

na svazích Mniší hory. Byla otevřena 30. srpna 1953.

Zaměřuje se především na kopytníky, ale chová i další

atraktivní zvířata jako lední medvědy, tygry, opice

apod.

Zetor Gallery
Trnkova 111, 628 00 Brno-Líšeň

Po-Ne 10-17 h                  Tel: +420 734 416 006   

Dospělí 50 Kč          Děti, Studenti, Senioři 25 Kč

Přijďte se přesvědčit, že traktor je Zetor již od roku

1946! Zetor Gallery je netradiční muzeum, ve kterém

tradiční výrobce zemědělské techniky představuje

nejen pohled do bohaté historie traktorů Zetor, ale

i přehlídku techniky moderní. Řada audiovizuálních

prvků, multi-dotykové displeje, součástky a obchod

pro fanoušky firmy Zetor dokreslují atmosféru galerie!

Brněnská přehrada
Přístavní, 635 00 Brno-Bystrc

Brněnská přehrada je rozlohou největší vodní dílo na

řece Svratce. Vznikla vystavěním hráze na 56. říčním

kilometru Svratky a zatopením údolí s obcí Kníničky.

Přehrada dříve sloužila jako zásobárna vody pro Brno.

Nyní však slouží k rekreaci a také jako zdroj elektrické

energie.

Hvězdárna a planetárium Brno
Kraví hora 522/2, 616 00 Brno-střed

Dle aktuálních pořadů hvězdárny, zpravidla

však Po-Ne 9-15 h (minimálně)

Program na: hvezdarna.cz v záložce Program
Digitárium 3D 180 / 150 Kč (základní / snížené)

Digitárium 2D 150 / 120 Kč (základní / snížené)

Hvězdárna a planetárium Brno se nachází nedaleko

centra města, v malebném parku Kraví hora.

Představuje moderní „chrám vědy“, který poskytuje

prostor pro prezentaci zajímavých výsledků všech

přírodních věd, ale také pro výstavy, odbornou výuku,

semináře, zábavné happeningy nebo koncerty.

Z vrcholu Kraví hory je krásný výhled nejen na velkou

část města Brna, ale také mnohem dál.

Židovský hřbitov v Brně se nachází v městské části

Židenice. Vznikl roku 1852 a svou rozlohou okolo

29 500 m² je největším židovským hřbitovem na

Moravě. Společně s obřadní síní je chráněn jako

kulturní památka. Původní židovský hřbitov se

nacházel před Židovskou branou v místech dnešního

vlakového nádraží, koncem středověku však zanikl.


